
                                                                                                      

 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 405/22-1-2017                                                     

від 18 серпня  2017 року                                                               м. Заставна 

 

Про  надання дозволу на укладення 

угоди за фактичне використання  

земельної ділянки під ТС 

 

Розглянувши заяву  гр. Куцяка В.І за вх.. № 459-ф від 28.07.2017 року, 

мешканця м. Заставна, вул. незалежності,23  про укладення  угоди  за  

фактичне  використання  земельної ділянки під ТС  загальною  площею 13,6 

кв.м. , яка знаходиться  за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності,  

відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, ч. 2 ст. 4 Закону 

України «Про оренду землі», керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Куцяку В.І. дозвіл на укладення угоди за фактичне 

використання  земельної  ділянки під ТС № 4 загальною площею 13,6 

кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності 

терміном на 1 рік. 

 

2. Доручити Заставнівському міському голові  Радишу В.Й. укласти угоду 

за фактичне використання  земельної ділянки  з орендною платою в 

розмірі  761 грн. на рік 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (Джус В.Б.). 

 

 

 



                                                                                                       

 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 405/22-2-2017                                                     

від 18 серпня  2017 року                                                               м. Заставна 

 

Про  надання дозволу на укладення 

угоди за фактичне використання  

земельної ділянки під ТС 

 

Розглянувши заяву  гр.  Тарновецького  Т.К. за вх.. № 460-ф від 

28.07.2017 року, мешканця м. Заставна, вул. Полуботка, 3,  про укладення  

угоди  за  фактичне  використання  земельної ділянки під ТС  загальною  

площею 12,6 кв.м. , яка знаходиться  за адресою: м. Заставна, вул. 

Незалежності,  відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, 

ч. 2 ст. 4 Закону України «Про оренду землі», керуючись статтями 26, 33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Тарновецькому  Т.К. дозвіл на укладення угоди за фактичне 

використання  земельної  ділянки під ТС № 1 загальною площею 12,6 

кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності 

терміном на 1 рік. 

 

2. Доручити Заставнівському міському голові  Радишу В.Й. укласти угоду 

за фактичне використання  земельної ділянки  з орендною платою в 

розмірі  761 грн. на рік 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (Джус В.Б.). 

 

 

  



                                                                                                       

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 405/22-3-2017                                                     

від 18 серпня  2017 року                                                               м. Заставна 

 

Про  надання дозволу на укладення 

угоди за фактичне використання  

земельної ділянки під ТС 

 

Розглянувши заяву  гр.  Михайлюка  С.М. за вх.. № 481-ф від 09.08.2017 

року, мешканця м. Заставна, вул. Хотинського повстання, 17,  про укладення  

угоди  за  фактичне  використання  земельної ділянки під ТС  загальною  

площею 13,6 кв.м., яка знаходиться  за адресою: м. Заставна, вул. 

Незалежності,  відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, 

ч. 2 ст. 4 Закону України «Про оренду землі», керуючись статтями 26, 33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Михайлюку  С.М. дозвіл на укладення угоди за фактичне 

використання  земельної  ділянки під ТС № 5 загальною площею 13,6 

кв.м. , яка знаходиться за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності 

терміном на 1 рік. 

 

2. Доручити Заставнівському міському голові  Радишу В.Й. укласти угоду 

за фактичне використання  земельної ділянки  з орендною платою в 

розмірі  761 грн. на рік 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (Джус В.Б.). 

 

 

 

  



 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 405/22-4-2017                                                     

від 18 серпня  2017 року                                                               м. Заставна 

 

Про  надання дозволу на укладення 

угоди за фактичне використання  

земельної ділянки під ТС 

 

Розглянувши заяву  гр.  Дробчак А.В. за вх.. № 494-ф від 10.08.2017 року, 

мешканки  м. Заставна, вул. Полуботка, 16,  про укладення  угоди  за  

фактичне  використання  земельної ділянки під ТС  загальною  площею 13,6 

кв.м. , яка знаходиться  за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності,  

відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, ч. 2 ст. 4 Закону 

України «Про оренду землі», керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Дробчак  А.В. дозвіл на укладення угоди за фактичне 

використання  земельної  ділянки під ТС № 2 загальною площею 13,6 

кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності 

терміном на 1 рік. 

 

2. Доручити Заставнівському міському голові  Радишу В.Й. укласти угоду 

за фактичне використання  земельної ділянки  з орендною платою в 

розмірі  761 грн. на рік 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (Джус В.Б.). 

 

 

 

  



 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 405/22-5-2017                                                     

від 18 серпня  2017 року                                                               м. Заставна 

 

 

Про  надання дозволу на укладення 

угоди за фактичне використання  

земельної ділянки під ТС 

 

Розглянувши заяву  гр. Клим Ю.Ю. за вх.. № 495-ф від 10.08.2017 року, 

мешканця  м. Заставна, вул. Н. Яремчука 7,  про укладення  угоди  за  

фактичне  використання  земельної ділянки під ТС  загальною  площею 13,6 

кв.м. , яка знаходиться  за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності,  

відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, ч. 2 ст. 4 Закону 

України «Про оренду землі», керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Клим Ю.Ю. дозвіл на укладення угоди за фактичне 

використання  земельної  ділянки під ТС № 3 загальною площею 13,6 

кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності 

терміном на 1 рік. 

 

2. Доручити Заставнівському міському голові  Радишу В.Й. укласти угоду 

за фактичне використання  земельної ділянки  з орендною платою в 

розмірі  761 грн. на рік 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (Джус В.Б.). 

 

 

 


